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RROOZZŠŠÍÍŘŘEENNÁÁ  BBOONNIITTAACCEE  
HHoorrkkaa  nnaadd  MMoorraavvoouu  2222..99..22001199  

  
AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  

  

rroozzhh..  MMggrr..  NNaadděěžžddaa  SSttřřaallkkoovváá  

 

fena BACK TO BLACK Wartes z Podorlicka – nar. 17.7.2016, CMKU/AUO/3310/16 

DOV prostá (MVDr. Beránek, 22.9.2019), DNA: odebráno na akci 

výborný 3 

o: Carribien Blue Svěží vítr, HD A 

m: Always Late Amor Real, HD B (1/1) 

chov. Ester Jetmarová 

maj. Martina Klabanová Junková, M. Majerové 688, 563 01 Lanškroun, tel. 733282711, e-
mail: junkova.martina@post.cz 

 

CHOVNÁ FENA, výška 50 cm, hlava typická, klenutější čelo, ucho poměrně vysoko 
nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď kratší, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, 
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý, bez zálomku, srst v línání, barva 
dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně 
pigmentované, pohybová mechanika plynulá, vyvážená, lehce sbíhavá, kratší, v pohybu 
volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled vyvážený, 
střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na 
střelbu. 

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů. 

  

 

fena BLACK ROSE Green May-T – nar. 11.3.2016, ZReg/AUO/3060/16 

HD A, ED 0/0 (MVDr. Iwanuszek, 10.8.2018), DOV prostá (MVDr. Beránek, 22.9.2019, 
22.4.2016), DNA: odebráno na akci 

ZZO 

o: Let's Talk About Dark Knight, HD A 

m: Amelie Colors of the Wind, HD A 

chov. Ing. Hana Kratochvílová 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=BACK%20TO%20BLACK%20Wartes%20z%20Podorlicka&gAct=detail&ID=52939
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=BLACK%20ROSE%20Green%20May-T&gAct=detail&ID=49825
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maj. Michaela Bielczyková, Tyršova 1896, 734 01 Karviná, tel. 775671585, e-mail: 
bielczykova@tiscali.cz 

 

CHOVNÁ FENA, výška 54 cm, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, hrudník hluboký, prostorný, hřbet měkčí, záď kratší, 
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné 
délky, končetina rovná, silná, postoj pánevních končetin lehce rozbíhavý, vytáčená, hlezna 
krátká, rozbíhavá, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý, v pohybu výše nesený, srst 
střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i 
nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika užší zadní končetiny, kratší krok, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled vyvážený, 
střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce 
na střelbu. 

Povahový test: 10 – 10 – 14 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 93 bodů. 

  

 

pes BUMBLEBEE Zašovský květ – nar. 8.7.2017, CMKU/AUO/3931/17 

HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 10.10.2018), DOV prostý (MVDr. Beránek, 22.9.2019), DNA: 
odebráno na akci 

výborný 4 

ZZO 

o: As You Wish Kogito Easter, HD A 

m: Phoebe Jane Puella Fera, HD B (1/1) 

chov. Petra Kočíbová 

maj. Karolína Sanetrníková, Nádražní 193, 798 16 Čelechovice na Hané, tel. 775967739, e-
mail: sanetkar@seznam.cz 

 

CHOVNÝ PES, výška 57,5 cm, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko 
hnědé, ¼ modrá, levé oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, hrudník hluboký, 
prostorný, v pohybu převaluje hřbet, delší bedra, záď krátká, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, 
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin široký, lehce vtáčená tlapka, 
hlezna krátká, lehce rozbíhavá, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý, bez zálomku, 
za pohybu vysoko nesený, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika 
plynulá, vyvážená, vzadu rozbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 2 = 91 bodů / O2P1P. 

  

 

fena CALIFORNIA Bombastic Luliworld – nar. 20.6.2018, CMKU/AUO/4688/18 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=BUMBLEBEE%20Za%C5%A1ovsk%C3%BD%20kv%C4%9Bt&gAct=detail&ID=56255
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=CALIFORNIA%20Bombastic%20Luliworld&gAct=detail&ID=60271
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DNA: odebráno na akci 

velmi dobrá 4 

o: Johnnie Cofi Capito, HD A 

m: Honey Cofi Capito, HD A 

chov. Simona Šusterová 

maj. Veronika Nová & Robert Nový, Nová 168, 251 65 Zvánovice, tel. 731963889, e-mail: 
veronikanova.zv@seznam.cz 

 

CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, 
výška 52 cm, hlava typická, ucho nížeji nasazené, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný, hřbet měkčí, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, 
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý, bez zálomku, srst střední textury 
a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba 
plně pigmentované, pohybová mechanika volná, plynulá, vyvážená, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného 
rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 

Povahový test: 10 – 10 – 17 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 6 = 92 bodů. 

  

 

pes DANDY STORM Černý Kondor – nar. 1.1.2018, CMKU/AUO/4332/18 

HD A, ED 0/0, OCD nepost., SA 0 (MVDr. Ekr, 6.2.2019), DOV prostý (MVDr. Lenská, 
18.8.2019), DNA MDR1 N/N, HSF4 N/N, CEA/CH N/N, prcdPRA N/N, DM N/N, MH N/N, 
NCL6 N/N, NCL8 N/N (Laboklin, D, 2.8.2019), DNA: odebráno na akci 

výborný 

FPr1, BH, ZM, ZZO, NHAT 

o: Quiet Storm Carcassonne Tolugo, HD A 

m: Hayley Svěží vítr, HD A 

chov. Hana Černochová 

maj. Jindřiška Krátká, Jablunkov 711, 739 91 Jablunkov, tel. 737268177, e-mail: 
inka.kratka@seznam.cz 

 

CHOVNÝ PES, výška 57 cm, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, 
rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, postoj pánevních 
končetin korektní, hlezna krátká, lehce sbíhavá, úhlení zadních končetin strmější, ocas 
dlouhý, bez zálomku, v pohybu výše nesený, srst střední textury a délky, barva dle 
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, 
pohybová mechanika plynulá, vyvážená, tlapka za pohybu sbíhá, pohlavní výraz vyjádřen 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=DANDY%20STORM%20%C4%8Cern%C3%BD%20Kondor&gAct=detail&ID=56633
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správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled 
vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez 
reakce na střelbu. 

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 99 bodů / A / O1P1P. 

  

 

fena DELETE ME Green May-T – nar. 11.10.2017, CMKU/AUO/4093/17 

DOV prostá (MVDr. Miková, 23.11.2017), DNA: odebráno na akci 

ZZO 

o: Be My Champion Allegro Assai, HD A 

m: Amelie Colors of the Wind, HD A 

chov. Ing. Hana Kratochvílová 

maj. Hana Válková, Příční 294, 768 05 Koryčany, tel. 733398466, e-mail: miklinda@email.cz 

 

CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, 
výška 50 cm, hlava typická, klenutější čelo, ucho nížeji nasazené, klopené u hlavy, 
správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči světle hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, 
rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, lehce vtáčená tlapka, lopatky správně uložené, správné délky, kratší ramenní kost, 
úhlení předních končetin strmější, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, ocas dlouhý, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová 
mechanika plynulá, vyvážená, zadní tlapka za pohybu otevřenější, kratší krok, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled vyvážený, střední 
velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Výrazná reakce na 
střelbu. 

Povahový test: 10 – 10 – 6 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 9 = 84 bodů. 

  

 

pes EMERSON Puella Fera – nar. 25.5.2017, CMKU/AUO/3791/17 

HD A, ED 0/0 (MVDr. Snášil, 14.5.2019), DNA: odebráno na akci 

o: Stonehaven Bayshore Secret Strike, HD A 

m: Uma Thurman Puella Fera, HD A 

chov. Bohumila Huňková 

maj. Ing. Miroslava Stejskalová, Mlýnický Dvůr 51, 561 69 Mlýnický Dvůr, Králíky, tel. 
601375435, e-mail: stejskalova@ld.spk.cz 

 

POSOUZENÍ ODLOŽENO 

Doplňující poznámky: nezvladatelný  

  

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=DELETE%20ME%20Green%20May-T&gAct=detail&ID=55980
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=EMERSON%20Puella%20Fera&gAct=detail&ID=55252
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fena VANILA ANGEL Kati-Vlčí mak – nar. 15.3.2018, CMKU/AUO/5689/-19/18 (SKP 475) 

HD A, ED 0/0, OCD nepost., SA 0 (MVDr. Snášil, 20.5.2019), DOV prostá (MVDr. Lenská, 
18.8.2019), DNA: odebráno na akci 

dobrá 

o: Mangry's Shaken Not Stirred, HD A 

m: Halle Kati-Vlčí mak, HD A 

chov. MVDr. Katarína Goldírová 

maj. Lucie Appelová, Konská 135, 739 61 Třinec, tel. 601578630, e-mail: 
appelova.lucie@seznam.cz 

 

CHOVNÁ FENA, výška 51 cm, hlava: užší lebka, výrazný stop, ucho poměrně vysoko 
nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloženo, pravé oko hnědé, levé oko půl modré a hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, 
správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních 
končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, lehce rozbíhavá, ocas zkrácená délka (NBT) 2/3, 
zálomek, srst v línání, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky 
plně pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, pohybová mechanika 
měkká, volná, plynulá, vyvážená, přední i zadní tlapka za pohybu vtáčená, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled lehčí, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. 
Bez reakce na střelbu. 

Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů. 

  

 

pes ADWIN ELITE LOOK Sunshinewood – nar. 19.3.2015, CMKU/AUO/2506/15 

HD A, ED 0/0, OCD nepost., SA 0 (MVDr. Ekr, 28.7.2016), DOV prostý (MVDr. Beránek, 
30.4.2019), DNA MDR1 M/N, HSF4 N/N, CEA/CH N/N, prcdPRA N/N, DM N/N, MH N/N, 
NCL6 N/N, NCL8 N/N (Laboklin, D, 21.5.2019), DNA: DNA-VP 

IGP1, RH-T A, RH-FL A, IHT3-TS, ZM, BH, ZZO, HWT-TS, NHAT, ZVOP, F1 

o: Goliáš Srdcové eso, HD A 

m: Be Happy Haliba, HD A 

chov. Denisa Strnadová 

maj. Iveta Machatá., Dašická 85, 533 75 Dolní Ředice, tel. 774030389, e-mail: 
machataiveta@seznam.cz 

 

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 99 bodů A / O1P1P. 

  

 

fena INSTANT PLEASURE od Halířů – nar. 20.5.2017, CMKU/AUO/3814/17 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=VANILA%20ANGEL%20Kati-Vl%C4%8D%C3%AD%20mak&gAct=detail&ID=61962
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=ADWIN%20ELITE%20LOOK%20Sunshinewood&gAct=detail&ID=45826
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=instant&gAct=detail&ID=55275


 6 

výborná 

o: Van Morrison del Whymper dell G.Jorasses, HD A 

m: Saussuera True Love, HD A 

chov. Václav Halíř 

maj. Bc. Zdenka Koldová & Václav Halíř, Svazácká 20, 700 30 Ostrava, tel. 737118048, e-
mail: zdenka.koldova@seznam.cz 

 

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 13 – 10 – 9 – 10 = 97 bodů / A 

 
 

BBEELLGGIICCKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  MMAALLIINNOOIISS  
 

Pes Albertino Amitaf Silesia  

Chovný pes 63/65cm, hlava typická dle standardu, volné pysky, výrazné nadočnicové oblouky, ucho 

vysoko nasazené i nesené správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, 

správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, široký, předhrudí 

méně vyvinuté, hřbetní línie zaškrcená za kohoutkem, dlouhá, bedra – vystouplé pánevní kosti, záď 

lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin sbíhavý, tlapka vtáčená, 

postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, 

srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná více na hrudi, 

maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní 

výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled méně 

kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, klidná 

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/7 – 15 – 10 – 9 – 10 = 95b./A plast, kokos, ytong 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Anica z Hückelovy vily 

Chovná fena 59/65cm, hlava typická dle standardu, volnější pysky, mezioční rýha, ucho vysoko 

nasazené i nesené, delší, špičaté, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně 

uloženo, světlejší, chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník hluboký, předhrudí dle 

standardu, hřbetní línie pronesená, zaškrcená za kohoutkem, bedra korektní, záď lehce spáditá dle 

standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin – volné lokty, úhlení korektní, postoj 

pánevních končetin širší, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst 

správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle dle standardu středně, 

malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, 

prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně 

kompaktní, méně elegantní, povaha nedůvěřivá 

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 1 – 8 – 19 – 5/5 – 15 – 10 – 6 – 10 = 79b. 
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22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Arica z Atarova sadu 

Chovná fena 62/67,5 cm, hlava širší, méně výrazný stop, ucho vysoko a široce nasazené, širší u 

základny, špička vytočená ven, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup 

úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, předhrudí méně vyvinuté, bedra korektní, záď 

lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin – lokty vybočené, tlapka 

vytáčená, úhlení strmé, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen a nesen 

korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž 

zvýrazněná méně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 

prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen méně, kondice výstavní, celkový vzhled méně 

kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská 

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b./A plast, kokos, ytong 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Artemis Ginger Jump 

Chovná fena 55,5/56,5 po absolvování RTG, DKK, DLK pokud bude výsledek max. 2/2, hlava typická 

dle standardu, volné pysky, ucho vysoko nasazené i nesené správného tvaru a poměrné velikosti, oko 

lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 

hrudník méně hluboký, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná – korektní, záď lehce spáditá dle 

standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, lokty vybočené, úhlení strmější, 

postoj pánevních končetin široký, úhlení korektní, ocas nasazen korektně, nesen za pohybu výše, 

standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná více po 

celém těle, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 

standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně 

elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská 

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98b./A plast, kokos, ytong 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Avacyn Angelic Overseer 

Chovná fena 58/61cm, hlava těžší, volnější pysky, nadočnicové oblouky, mezioční rýha, ucho vysoko 

nasazené i nesené, dlouhé, oko kulaté, hlouběji uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 

standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pronesená, zaškrcená 

za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj 

hrudních končetin korektní, volnější lokty,  úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, 

úhlení korektní, ocas nasazen korektně, vyšší v pohybu, standardní délky, srst správné délky 

uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, 

pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 
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vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 

vyrovnaná, temperamentní, přátelská 

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b./1P/1P 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Pes Ax Venuska 

Chovný pes 65/67,5cm, hlava širší, méně výrazný stop, ucho šířeji nasazené, široko nesené, dlouhé, 

oko lehce mandlové dle standardu, správně uložené, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 

standardu, mělčí hrudník, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, 

korektní, krátká záď, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, vybočené lokty, úhlení 

strmější, ocas nasazen vysoko, nesen korektně, o 2cm kratší, srst uzavřená, kratší, méně vyvinutá 

podsada, fauve výrazný teplý tón, méně zvýrazněná charbonáž, maska přerušená, pigmentace sytá, 

pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě 

varlata v šourku plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha 

temperamentní, přátelská, nervózní 

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 10 – 8 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 0 = 87b. 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Berenice vom Nilpferdhof  

Chovná fena 61/64cm, hlava typická dle standardu, výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko 

nasazeno i neseno, dlouhé, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, světlejší, chrup 

úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, předhrudí méně vyvinuto, hřbetní línie delší, 

bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních 

končetin sbíhavý, volné lokty, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i 

nesen korektně, kratší o 2cm, srst uzavřená, kratší, v línání, fauve výrazný teplý tón, charbonáž 

zvýrazněná dle standardu středně, bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, 

pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, příliš 

výživná kondice, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 

přátelská, klidná 

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/6 – 12 – 9 – 6 – 10 = 88b./A/2P/2P kokos, plast 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Brigitte Devil Fox  

Chovná fena 59/61cm, hlava typická dle standardu, ucho široko nasazené, špičaté, oko lehce 

mandlové dle standardu, uloženo v přímé linii, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
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hrudník úzký, hluboký, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, vystouplé pánevní kosti, 

záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, strmé 

úhlení, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý 

tón, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, nadměrně na hrudi a nohách, maska úplná, 

pigmentace sytá, pohybová mechanika s vysokým akcentem vpředu, typ standardní, ušlechtilý, 

pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, 

povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská  

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b. 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Calypso Ingrando  

Chovná fena 57/59cm, hlava typická s nevýrazným stopem, nos nahoru, ucho vysoko nasazené, šířeji 

nesené, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, 

tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, mělčí hrudník, hřbetní línie pevná a rovná, 

vystouplé pánevní kosti, záď málo zaoblená, krátká, břicho dle standardu, širší postoj hrudních 

končetin, širší postoj pánevních končetin, ocas nasazen vysoko, vysoko nesen v pohybu, kratší o 2cm, 

srst správné délky uzavřená, lehce zvlněná, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, maska 

průměrná, černé čelo, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 

standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně 

elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská 

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 8 – 10 = 97b./A kokos, ytong 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Caya z Hückelovy vily 

Chovná fena 57/61cm, hlava s krátkým nevýrazným stopem a výraznými nadočnicovými oblouky, 

ucho vysoko nasazené, lehce šířeji nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně 

uloženo, hnědé, chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník užší, hluboký, méně vyvinuté 

předhrudí, hřbetní línie zaškrcená za kohoutkem, lehce měkká, vystouplé pánevní kosti, záď lehce 

spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, postoj pánevních 

končetin širší, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, srst správné délky uzavřená, fauve 

výrazný teplý tón mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, maska úplná, pigmentace sytá, 

pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, 

kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 

temperamentní, přátelská 

Reakce na střelbu slabá 

Povahový test: 1 – 10 – 18 – 4/8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 86b. 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 
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Fena Darga z Granátové zahrady 

Posouzení odloženo nezměřena - 22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Extra Graf Czech  

Chovná fena 58/63cm, hlava typická dle standardu s méně výrazným stopem, méně vyplněné líce, 

nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, 

správně uloženo, hnědé, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, předhrudí méně vyvinuté, 

hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 

standardu, postoj hrudních končetin sbíhavý, vybočené lokty, postoj pánevních končetin široký, ocas 

nasazen i nesen vysoko, kratší o 1cm, srst uzavřená, kratší v línání, nevýrazný teplý tón, charbonáž 

zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pohybová mechanika 

mimochodní, lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 

výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 

přátelská 

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b./A/1P/1P kokos, plast, ytong 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Pes Hellboy Mystic Kawai Kaito 

Chovný pes60/62cm, hlava typická dle standardu, dlouhý stop, ucho vysoko nasazené i nesené, 

správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 

pigmentované, tmavé, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký, méně vyvinuté 

předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 

standardní, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, srst 

správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska 

úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, 

pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinuta, kondice výstavní, celkový vzhled 

kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská 

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/8 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97b. 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Pantera Sa-Kra Beskydy  

Chovná fena 55/64cm, hlava těžká, ucho široko nesené, šířeji nasazené, dlouhé, oko lehce mandlové 

dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus klešťový se středními řezáky v těsném 

předkusu, krk dle standardu, hrudník hluboký, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pronesená, 

zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, krátká, břicho dle 

standardu, Postoj hrudních končetin – volné lokty, vytáčená tlapka, úhlení korektní, širší postoj 

pánevních končetin, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné 
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délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, po celém těle, 

maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, prostorná, typ těžší, pohlavní výraz 

vyjádřen správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 

vyrovnaná, temperamentní, přátelská  

Doplňující poznámky: krytí psem s korektním skusem 

Reakce na střelbu slabá 

Povahový test: 9 – 10 – 16 – 5/10 – 10 – 9 – 8 – 9 = 86b. 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Sagia z Hückelovy vily 

Posouzení odloženo - 22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Pes Samson Salomon Vitris Bohemia  

Chovný pes 62/61cm, po absolvování RTG, DKK, DLK pokud bude výsledek max. 2/2, DNA, hlava 

typická dle standardu, nevýrazný stop, výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, 

správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 

pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, předhrudí méně 

vyvinuté, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 

dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější, postoj pánevních končetin 

korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky 

uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na 

hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, lehká, prostorná, typ 

standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice 

výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská 

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/9 – 13 – 10 – 10 – 10 = 95b./A plast, kokos, ytong 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Fena Zaira z Hückelovy vily  

Chovná fena 57/59cm, hlava těžší, ucho šířeji nasazené i nesené, delší, širší u základny, oko lehce 

mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk 

dle standardu, hrudník mělčí, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pronesená, lehce zaškrcená za 

kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj 

hrudních končetin korektní, postoj pánevních končetin širší, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen 

korektně, standardní délky, srst uzavřená kratší, nevýrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle 

standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika 

pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled 

méně kompaktní, a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská 

Bez reakce na střelbu 
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Povahový test: 5 – 7 – 20 – 5/6 – 15 – 9 – 10 – 10 = 87b. 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

Pes Aristos Vilerrah  

Chovný pes 63/67cm, hlava typická dle standardu, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, dlouhé, oko 

lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 

standardu, hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, 

korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, 

lokty vybočené, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i 

nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 

charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, 

pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě 

varlata v šourku plně vyvinutá. Kondice výživná, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha 

vyrovnaná, temperamentní, přátelská  

Bez reakce na střelbu 

Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98b./A plast, kokos, ytong 

22.9.2019, Horka nad Moravou, rozhodčí Ing. Ivana Němečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


